
 

PROTOCOL VOOR SPELERS 
We mogen weer gaan korfballen als we ons aan een aantal regels houden. Deze 

hebben we hieronder op een rijtje gezet.  

REGELS VOOR IEDEREEN 

 Houd je aan de richtlijnen van de overheid. Blijf dus thuis als je (lichte) 

verkoudheidsklachten hebt of als iemand in jouw gezin last heeft van koorts 

of benauwdheid. 

 Alleen spelers, hun trainers, aangewezen Corona-coördinator en de ouders 

van kinderen jonger dan 6 jaar mogen het TOP-terrein betreden. 

 Houd ten minste 1,5 meter afstand tot elkaar. Alleen spelers t/m 12 jaar (dus 

Kangoeroe, F, E D) hoeven onderling die afstand niet te houden. 

 Zorg dat je niet eerder dan 10 minuten voor de training bij TOP bent en loop 

direct naar het juiste kunstgrasveld via de aangegeven route. Na de training 

moet je ook direct weer vertrekken.  

 Blijf zoveel mogelijk op de kunstgrasvelden. Benut de tegelpaden alleen om 

materiaal te pakken of op te ruimen of om van de ingang direct naar het 

kunstgrasveld te gaan of het complex direct na de training te verlaten.  

 Sommige velden zijn in tweeën gedeeld met afzetlint. Houd afstand tot het 

afzetlint en kom er niet aan.  

 Was je handen als je van huis gaat en als je weer thuis komt. Desinfecteer bij 

TOP voor en na de training ook je handen met de daarvoor beschikbaar 

gestelde middelen. 

 De kantine blijft gesloten. Als je iets wilt drinken, moet je zelf een gevulde 

bidon meenemen. Drink daar alleen zelf uit. 

 De kleedkamers en toiletten zijn gesloten. Ga thuis daarom nog even naar de 

WC en kleed je daar alvast om. 

 Houd je aan de aangegeven looprichtingen. Ga direct naar het kunstgrasveld 

of weer naar huis. Blijf niet hangen, ook niet buiten het terrein van TOP.  

 Er is tijdens de training een zogenaamde ‘Corona-coördinator’ aanwezig op 

het terrein. Deze is herkenbaar aan een hesje en helpt iedereen om de regels 

zo goed mogelijk na te leven. Help daarbij door elkaar ook aan te spreken.  

REGELS VOOR SPELERS 

 Reis alleen met personen uit je eigen huishouden, zoals broertjes en zusjes, 

naar TOP. 

 Vermijd het aanraken van je gezicht tijdens de training. 

 De trainingen zullen voor spelers vanaf de C heel anders zijn dan voorheen 

door de 1,5 meter regel. Dat zal voor iedereen, inclusief de trainer, wennen 

zijn. Maak het ondanks dat zo leuk mogelijk met elkaar. 


